
    Rekisteriseloste/Tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679  

Ilmoitus käsittelystä (Art 13 ja Art 14) 

Seloste käsittelytoimista (Art 30) 

Tietosuojalaki (1050/2018) 

  

Laatimis- ja päivityspäivät 3.8.2020 

  

 Rekisteri-
seloste 

Tietosuoja-
seloste 

1. Rekisterin nimi Webropol – verkkokyselytutkimusohjelma X  

2. Rekisterinpitäjä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
 

X  

3. Rekisterinpitäjän 
edustajan yhteystiedot 

Henkilöstöasiantuntija Tuija Matikainen 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
Keskussairaalankatu 7 
15850 Lahti 
P. 044 719 5494 
Sähköposti tuija.matikainen@phhyky.fi 
 

X  

4. Tietosuojavastaava ja 
yhteystiedot 

Tietosuojavastava 
Keskussairaalankatu 7 
15850 Lahti 
tietosuoja@phhyky.fi 

X  

5. Rekisteröityjen ryhmät 
ja henkilötietoryhmät 
(rekisterin tietosisältö) 

Etunimi ja sukunimi 
Yritys (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä) 
Osasto (Yksikkö) 
Kieli 
Aikavyöhyke 
Käyttäjätunnus 
Käyttäjäluokka 
Sähköposti 
Puhelinnumero 
Osoite 
Kaupunki 
Maa 

X  



6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisterin tiedot päivittyvät automaattisesti, jos tietoja muutetaan Webropol –ohjelmassa 
kohdassa MyWebropol – Käyttäjäprofiilit ja kyselyoikeudet. 

X  

7. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Webropol – verkkokyselytutkimusohjelma on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
henkilöstön käytössä. Webropol ohjelmaa on mahdollista käyttää erilaisilla päätelaitteilla, 
joissa on Internetyhteys. Webropol –käyttäjärekisteri tiedot ja kyselyistä syntyvät tiedot 
sijaitsevat Webropol Oy:n palvelimella. Webropol Oy:n kanssa on tehty sopimus tietojen 
säilytyksestä Phhyky:ssä noudatettavan tietosuojan ja –turvan edellyttämällä tavalla. 
Yhtymän henkilöstöasiantuntija ylläpitää Word –muotoista käyttäjätunnusluetteloa, joka 
sijaitsee Yhtymän verkkolevyllä. Käyttäjätunnushakemukset säilytetään pdf-muodossa 
yhtymän verkkolevyllä. 
Webropolin käyttäjille myönnetyt käyttäjäkohtaiset salasanat ja niiden säilyttäminen on 
käyttäjien vastuulla. Käyttäjiltä edellytetään toimimista Phhyky:ssä noudatettavien 
tietosuoja- ja turvakäytänteiden mukaisesti. Käyttötarpeen päättyessä pääkäyttäjä poistaa 
tunnukset käytöstä. 

X   

8. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Phhyky:n käytössä oleva Webropol – verkkokyselytutkimusohjelma sisältää henkilötietoja, 
jotka syntyvät, kun käyttäjät hakevat käyttäjätunnukset täyttämällä 
Käyttäjätunnushakemuksen ja pääkäyttäjä tallentaa tiedot Webropol -järjestelmään. 
Webropoliin syntyy tietoa käyttäjistä, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tämä 
rekisteriseloste ei koske kyselyiden avulla kerättäviä tietoja. 

X  

9. Käsittelyn 
oikeusperuste 

Käyttäjätunnushakemukset edellytetään Phhyky:n henkilöstöltä tietosuojan ja -turvan 
toteutumisen varmistamiseksi. 

X  

10. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset, 
henkilötietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

Käyttäjät hakevat käyttäjätunnukset täyttämällä Käyttäjätunnushakemuksen ja pääkäyttäjä 
tallentaa tiedot Webropol -järjestelmään. 

X  

11. Henkilötietojen siirrot 
kolmansiin maihin 

Yllämainitut tiedot hankitaan Webropol Oy:n kysely- ja tiedonkeruuohjelman käyttäjiltä 
heidän suostumuksellaan. Annettuja yhteystietoja ei luovuteta muille osapuolille. 
Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille 
viranomaisille noudattaen yhtymän tietosuojaohjeita. 
Tilastotietoja annetaan viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin. 

X  

12. Henkilötietojen 
profilointi ja 
automaattinen 
päätöksenteko 

   



13. Säilytysaika ja 
poistamisen määräajat 

Pääkäyttäjä poistaa Webropol -käyttäjätunnukset Webropol -järjestelmästä työsuhteen 
päätyttyä.  

X  

14. Rekisteröidyn 
informointi 

   

15. Itseään koskeviin 
henkilötietoihin pääsy / 
tarkastusoikeus 

Tarvittaessa käyttäjä voi pyytää itseään koskevat tiedot nähtäväksi Webropol 
pääkäyttäjältä. 

X  

16. Oikeus tietojen 
oikaisemiseen, 
poistamiseen, käsittelyn 
rajoittamiseen, käsittelyn 
vastustamiseen tai 
oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen. 

   

17. Oikeus peruuttaa 
suostumus 

   

18. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena 
oikeusministeriön yhteydessä on tietosuojavaltuutettu. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9, 6.krs., 00520 Helsinki / PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinneuvonta ma-ke klo 9.00-16.00 puh. 029 56 66777 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
www.tietosuoja.fi 

  

19. Tietojen antamisen 
pakollisuus 

   

 


